
HET ARBEIDERS VRAAG.STUK. 

l ie !  arheid~'rs vraa.q.~luk der XI_Ye e~uw. 

Naar hel .Frat~seh ~;t~z Paul Lero~j-Beaulieu, 

reel eerie voorrede eu aaugeekenimje~t van l~  G. 

Pierson. - -  t laarlem, Erven F. Bon~. 1874. 

' t  Is niet wel doenlijk een volledig overzicht te geven van dell 
rijken inhoud van het boek des heeren Leroy-Beaulieu. Her bestek 
eener aankondiging laat dit trouwens ook niet toe. Men dient zich 
daarbij te bepalen tot her aanstippen van enkele p u n t e n , - - e n  
dan raakt meu nog met den overvloed verlcgen~ - -  die onder bet 
tezen als bijzonder treffend voorkwumen. 

Vooraf eehter een algemeen overzichL in groote trekken. 
De inhoud is verdeeld in twee hoofdaffleeling'en, bevattende de 

eerste: he! ,q_ocialtsm.e eu de we~],'MaiiarJe~- de ittrich/iug der arbeider~ 

vereeeiuiu/le~ - -  de l'lvdes uuious ~ oo14ou~'toebereidnelen der wer/rliedez ~ de 

inlernalioaale arbeidersvereenOin9 ; de tweede: de uiOedaehle middeleu 

lo/ verbeteriuy v ,u  d,.J~, to~s'aud der arheidera. 

Met zeldzame helderheid gceft de sehrijver eeu klaar inzieht in 
de oorzaken wauruit niet enkel in Europa of Amerika maar ook 
in het verre oosten~ niet als bij uitzondering in onzen tijd maar 
in verscheidene tijdvakken van her verleden de strijd om her 
bestaan tot hevige agitati&l, aaneensluiting en gemeensehappelijke , 
vaak gewelddadige pogingen tot st~ndsverbetering heeft geleid. 

ltet valt intussehen niet te ontkemmn d~t de strijd in onzen tijd 
een bijzonder karakter heeft en met reel grooter inspanning wordt 
aangebonden dan ooit. Hoofdzakelijk wordt dit toegeschreven aan 
den ziekelijken toestand waarin zich de arbeidersbevolking v~n vele 
der groote fabrieksteden bevindi. Tot den oorsprong van her kwaad 
opklimmende en de wijzigingen nagaande die de inrichting der 
industrie in de laatste vijftig jareu ondergaan heeft~ waardoor de 
m'beiders vaak tot werktuigen vernederd, als eene caste van de 
overige bevolking zijn gescheidon~ wordt }let cigenaardige kavakt~v 
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van den crisis mtzer &l/en ~'esehetst. 5let nadruk wordt el' teven.~ op 
gewezen hoe naarmate de geloofsovertuiging bij de arheidersbevol- 
king is afgenmnen an zij zich afgewend heeft v',m de ,lingen eens 
toekomenden levens de onweerstaanbare drang van het mystieke 
element,  dat den menseh immer bijhlijft , een sterk verlan~-en moest 
wekken naar cone ideale maatsehappij hier op aarde. 

Terwijl de werking der godsdienstige voorstellingen en herinne- 
ringen onthreekt ,  brenzen de droomerijen van het soeiMisme her 
hart  onzer arheiders in heweging. Aan de hoop op aard.~ehe ver- 
lossing, die den menseh in zedelijk , s 'erstandelijk en stoffelijk 
opzieht vriinmken zal,  heginnen zij zieh uitsluitend te heehten. 

Dat wordt de eenig'e toevlueht der ziel ,  - -  het geloof aan een 
toekomstig leven verloren hebhemle, - -  de verwachting van een 
aardsch paradii~ , welke in de verheeldino' van den arbeidenden 
stand herleetL 

Is her wonder dat alle krachten worden ingespmmen om de idealen 
to verwezenlijken ? Dat droomerijen ras tot po~ina'en en daden 
overslaan ? 

lfoe diepen wortel dat streven in do verheehling en in het hart  
der volksklasse heeft gesehoten,  leeren ons vele ontboezendngen 
der hedendaagsehe diehters beter dau alle philosophisehe redene- 
ringen. In de , Confession d'un enfant du s i6ele" roept Alfred de 
Nusset  ergens ui t :  ,O giJ volken der toekomende eeuwen, wanneer 
.giJ op een heeten zmnerda~ in de ~roene vaderlandsehe vetden 
.over  den ploeg u lmigen zul t ;  wanneer giJ, van het rust ig voor- 
.hoofit u den heiligen (loop des zweets wissehende, de oogen zult 
, lateu gaan over uwen ruimen horizont ,  on giJ op de bloeiende 
,velden der mensehheid, waar de vrije mmmen rijpen , nergens 
,,66n balm zult zien uitstekeu lmven de mldere - -  denkt dan, 
, terwij l  ~ii Gad danken zult ,  omdat gii iu den hloeitijd zijt g'eboren, 
,denkt  dan aan ons, die niet meer z!jn zullen . . . .  " '  Men zou uiet 
lang hehoeven te hladeren in de werken van Heinrieh l:[eine om 
er vele plaatsen te vinden waaruit dezelfde geest spreekt. 

l~Ienig felt wordt nog vermeht tot staving der meening dat in- 
zonderheid in Frankr i jk  hot kwaad diep geworteld is in de zeden,  
in de geloofsovertuigingen eu in de maatsehappelijke toestanden. 
Omtrent de maeht en den duur Vail dat versehijnsel meet nlen 
zieh geen ilhtsien maken:  het is,  recent de sehr!jver,  geen voor- 
bijgaande of plaatselijke crisis. 

t)e sehrijvor ziet v<,rl~and tus.~ehen de werkstakingen en hot 
soei:tlisme. I[ij ontkent niet d a t e r  eoaliti6n door arheiders kmmen 



gevormd wor~ien, die geene socialistische st.rekkiug hehbeu en 
alleen uit den toestaud eener hep,~alde iudustrie of nit pla~tselijke 
oorzaken voortkomen; maar dat zijn uitzondering'en. 

In de meeste gevalleu is her anders. Zelt~ wanneer eerie werk- 
staking aanvankelijk ffeene socialistische gedachte tot grondslag 
heef't, toeh wordt zij dan dikwijls door eerie demonstratie ten gunste 
van het soeialisme gevolgd. In den re.a'el is dat bf her pun~ van 
uitgang bf dat van aaukomst. 

Doeh her is niet alleen daarom dat werkstakingeu zoo geva~trIijk 
zijn veer tie maatschappel!jke welvaart; er is meet. Wat  Adam 
Smith, Turgot en zelf~ Mill sehreven omtreut de betrekking waarin 
p~ttroon en werkmau in geval van werkstaking tot elkander staa~ 
is niet meer algemeen steekhoudende, van wege de ontzaggeliike 
uitbreiding van machines, den handel en het erediet. Sehrijver 
treedt in eene opzettelijk wederlegging van Adam Smith, die de 
patroons bij eerie werkstaking tegenover de arbeiders in het v e e r  
deel aehtte, en met opzieht tot de stellingen van Turgot en Stuart 
Mill stelt h!i deze vraag:  

Indien her loon zieh alleen regelt naar de behoeften tot levens- 
onderhoud des arbeiders~ hoe is dan te verklaren~ dat her loon 
tier Engelsehe arbeiders in de laatste dertig jaren belangrijk ge- 
st~gen is, terw!jl door de afschaffing der graanwetten de prijs der 
eerste levensbehoeften is verminderd? 

Dan, er is gelijk gezegd is~ grond veer de gewijzigde verhou- 
ding tussehen vraag naar en aanbod van arbeidskraeht in de laatste 
halve eeuw ontstaan. Dit geldt natuurtijk de groote industrie. 

Her is met de industrieele inriehtingen, gelijk her is met levende 
w e z e l l s ,  

Zii , dig het eeuvoudigst ingerieht zijn, kunnen langen tijd een 
gedeeltelijke of geheele sehorsing tier levensverriehtingen verdragen, 
gelijk de dieren die een winterslaap hel)ben, om niet te spreken 
van sommige inseeten, die men, nadat zij eeuwen in een staat 
van verdooving hebben doorgebracht, meent te kunnen doen herleven. 

l~[aar de meer volkomen wezens, wier organisme meer samengesteld 
is, kunnen niet de minste staking tier voornaamstd levensverrich- 
tingen verduren. Houden deze een oogenblik met werken op, dan 
volgt terstond de deed. De industrie wordt, naarmate zij zich 
meet ontwikkelt, steeds minder tegen de werkstakingen bestand. 
0ngetwijfeld is daardoor de stelling der werklieden tegenover de 
fahrikanten gunstig'er geworden. De hekken zijn eenig'szin.~ ve,'- 
han~en; doeh de scha.do hliif't niettemiul o,~k veer hen onhercken- 
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b,~a,v, die uit cone hmgdurigc werkstaking" zou voortvloeien. Tot 
welko hoogte de schade ann weerskanten kan klimmen wanneer 
de patroons van her cenige middel dat zij hel)beu : de coalitie van her 
kapitaal~ gel)ruik maken blijkt o. a. uit her, gebeurde in de ijzer- 
fabriekeu van Stafford.*hire. 

De fabrikanten - -  waarvan eenige door plttatsetijke werkstaking 
gekweld werdea - -  besloten do werkplaatsen te sluiten. 

Er was ecne geweldige worsteling~ die den arbeider acht millioen 
francs aan. loon deed missen en den patroons gewis geen mindere 
schade berokkeude. In den tegenwoordigen toestand der industrie 
is her natuurliik dat de wcrkstakingen zulke evenrcdigheden aan- 
l l e l n o n .  

Men kan in ouzcn tijd evcumin de, industri~ele als de politieke 
oorlogen plaatselijk doen hlijven. 

Niet zeer optimistisch is de sehrijver gestemd ten attnzien der 
voorgestelde middelen om ]let kwaad te bezweren: noch coSpera- 
tieve en crediet-voveenigingen, noch her participatie-stelsel, hoe 
heilzaam ow, ri.(leJls in bepaahle o,~,~l,ltdi!lhedeu, worden door hem be- 
schouwd als panae6es tot genezing der kwalen. 

Men wachttc zieh voor de meening, zegt hij , d a t e r  66n uit- 
sluiteud middel is om het zoogenaamde arbeiders-vraagstuk op 
te lossen. 

Men voorkomt 'en  stuit eene organische ontwikkeling niet door 
eerie formule of door eene mecanisme; maar men kan de methode 
van bet onderwijs verbetercn, en de arbeiders helpen in her recht 
gebruik hunner spaarpem~ingen. Men mag bovendien rekenen op 
her gezond verstand~ op de medewerking diet elementen in de 
maatscllappij die een h.achtig leven in zich dragen. Hier bedoelt 
de sclu'ijver gewis het godsdienstig leven. Bij den dag wordt de 
voortbrenging aanzienliiker en gemakkelijker : de ~olksrijkdom neemt 
toe~ |let evenredig dee| dat elk daaraan heeft~ wordt grooter. 
Ziedaar zaken die de beweging onder de arbeiders tot bedaren 
kunnen brengen. Gewis hebben wij nog ernstige schokken te ver- 
wachten; her is goed daarop voorbereid te ziju~ om ze zonder 
moedeloosheid en zouder zwakheid te ondergaau. 

Welke bezwaren de menschheid ook op haar weg moge ont- 
moeten~ zij blijft altijd voorwaarts gaml. 

Somtijds is de krachtsinspmming, die zij heeft moeten aanwenden 
om hinderpaleu te boven te kolllell~ de bron geworden van hare 
g~wichtigs~e zegel)ralen. 

l)e schvij~,v geei't eeu(, nauwkeurige sehots vau de im'iehtin~' 
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der arbehtersvoreenigingen~ racer h,Taahl v~ul de trade.~-uuions (*) 
en toont de betrekkin.~" aan tussehen deze en de internationale 
arbeiders-vereeniging. Een 1)elangriik versehil tussehen heiderlei 
soort van vereenigingen geeff hem grond tot her uitspreken der 
meening'  dat  de trades-unions omdat zii ernstig streven naar  
kapi taal-vorming,  zij het dan met een destructief doel,  kiemen in 
zich bevat ten,  welke op den duur tof~ her voorbereiden van een 
beteren toestand kunnen gedijen , kiemen welke de [nternationale 
mist. Grooter gevaar ducht hij dan ook van laatstgenoemde~ die 
in weerwil hater  papieren organisatie de maatsehappelijke orde 
ernst ig bedreigt.  Dat gevaar is natuurli jk in die tanden her g'rootst; 
alw~a.r, gelijk b. v. in Frankr i jk  , her regeeringstelsel ' t  meest is 
gecentraliseerd en daardoor een soeialistiseh karakter  heeft aan- 

genomen. 
De Internationale heeft reel van Latbntaine 's  krekel ;  zij schept 

vermaak in her gedurig verwekken van werkstakingen;  a| haar  
t i jd,  haar  zorg,  hare zwakke financieele krachten w~dt zij aan her 
onophoudelijk storen van den gang der industrie. Zij heeft vergeten 
wat her voornaamste vml alles was:  het  vormen van een kapitaal  
waarover  zij besehikken kon. 

De argwaan der Engelsche Unionisten hewijst dat  deze als ' t  
ware inst inctmatig beter inzicht hebben. Er  hestaat hoop dat hun 
gezond vers tand,  door tegenspoeden geseherpt ,  ook over andere 
vooroordeelen zal zegevieren en dat bet  kri igsros zich eindeliik 
voor den ploeg zal laten spannen. Er  zulIen echter nog jaren 
moeten verloopen. Eerst, nadat  her u~fionismo vele oorlogen ge- 
voerd,  vele slagen ontvan:~en, vele teleurstellingen ondervondo, n 
zal hebben,  als her verzwakt en afgemat zal ziin , dan zal her, 
waarsehijnlijk wijzer worden, zijn verheven plannen van verovering 
en kri jgsroem laten varen en een bescheidener~ w'edelievender en 
vruchtbaarder  taak aanvaarden. 

[n de tweede afdeeling worden een voor een de voorgestelde 
middelen tot verbetering~ tot ,oploss ing"  der sociale kwestie tar 
toetse gebracht :  het par/ieipati~,-st~Isel en de co-Spera/,ie. 

Niet genoeg kan de lazing aanbevolen worden van deze kri t iek 

(*) De Heer Pierson komt in zijue aauteekenin~.en daarop terng. Een belangrijk 
overzieht wordt daariu gegeven van den strijd over bet verleeuen van rcehts- 
persoonlijkheid aau de Duitschc ,,Gewerhvereine', tussehen de geleerden Brentano 
e~nerzijds cu Bamberger als aauhanger der Mauehesterschool anderzijds. Lezeus- 
waardig vooral zijn tie mc~legedeelde beschouwingen van Prof, Brentano over 
w~rki~g en doel der trades-nuions, 



op hetgecu vele vcrl ichte eu uit, st~,kcmie m~umen hebben aauge- 
prezen als ont~ilb~ar ,uiddel om de werkstakiuge,~ te doen ophouden, 
om de ~'oortbreng'in~' steeds moor to doen toenemen en het lot van 
den werkmau reeds terstond te verbeteren. Hij komt vooral op 
tegen dat seheeren over ddn kam, - -  dat generaliseeren, waarbij 
vergeten wordt dat evenmin elke industrie dezelfde tevensvoor- 
waardeu heeft als elke plant of diet. Er valt geleidelijke ontwikke- 
ling waar te nemen in het loonstelsel, waarb~j steeds her eigeu- 
helang vml den patroon door dat der werktiedeu wordt opgewogen. 
Het ~'evolg daarvan is, bet geleidelijk ontstaan van stuk- en taak- 
werk, he~ premiestelsel, sores zelfs doeh bij uitzoudering van her 
participatie-stelsel. 

Dit laatste eehter is volstrekt niet nieuw; her vindt zijne grond- 
gedachte reeds in her rechtsbeginsel waarvan art. 1670 B. W. de 
uitdrukking bevat. Men ziet immers dagelijks vennootschappen aan- 
~aan, wa~trhij de ervaring, de kem~is enz. van den eenen vennoot 
tegen her kapitaal van den andere opweegt. Zoo worden in groote 
fahriekplaatsen knappe werklieden eerst meesterkneeh~, daarna 
medeveulioot~ patroon - -  ondernemer. 

:Nog grootere overdrijving begaan de voorstanders ~ tors et 
travers van de eoSperatie. Ofschoon ter juister plaatse, met kennis 
vau zaken en met overleg" ondernomen, deze soort v a n  v e r e e l l i -  

ging van krachten uiet minder heilzaam zal werken dan onder 
zooveel andere vormen, dient echter gewaarschuwt te worden tegen 
die voorstelling der eoSperatie als een onfeilbaar geneesmiddel, 
waardoor als met dda slag alle kwalen zijn te genezen. 

Trouwens, er is reeds leergeld g'egeven: de eoSperatieve vleeseh- 
houwerijen en sommige winkel-vereenigingen immers hebben de groote 
verwaehtingen daarvan bij de opriehtiug gekoesterd reeds besehaamd. 

Het schijnt bier de ptaats om de kostelijke woorden aan te halen 
van den sehrijver tot verdediging dier zoo vaak miskende klasse, 
zelfs bij ons wel eens , bourgeoisie satisfaite" genoemd. 

,De middenklasse heeft twee eigensehappen, die haar tot de spil 
maken, waarom de maatschappij draait. Zij bezit den geest van 
traditie en den geest van initiatief. 

,Zij verbindt die beide in de beste evenredigheid. Da~rdoor is 
zij eeu gids op den weg van vooruitgang, terwijl zij tevens on- 
verstandig afbreken tegenhoudt. Deze voortreffelijke eigensehappen, 
die elkander seh~jnen uit te sluiten en toeh in haar vereenigd zijn, 
maken haar tot de springveer van een regelmatige ontwikkeling 
en tot de ziel der productie," 
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Men pleegt iu onze dagcu met den geest der ~raditie niet reel 

rekenhlg te houdeu. Toch bekleedt hij een voorname plaats~ niet 

eukel hl bet zedelOke en intellectueele leveu, ma~r ook hl de huis- 

houding van den Staa~. De traditie is de e,-varhlg der eeuweu~ her 

geheet der gevoetens en der denkheelden, waarvan onze voorouders 
de kracht en her nut proefhoudend hebben bevonden. Hot zijn de 
heginselen, de gedragslijn, de methoden, de gewoonten, waarvan 
de tijd de deugdelijkheid heeft bewezen en bezegcld. 

De geheele kostelijke schat stuk veer stuk van de vervlogeu 
eeuwen bijeengebracht, gaat van vader op zoon door opvoeding over. 

Gewiehf, ige voordeelen ontspringen uit deze bron~ b. v. de ge- 
woonte vau orde, regelmaat, tucht,  voorzorg~ volharding. Gewis 
t.reft men in alle deelen der bevolking menschen aan~ die doze 
eigenschappen bezitten. Maar dat ziin uitzonderingen. Der midden- 
klasse zijn zij meet algemeen eigen: doze ontvangt ze als ten 
erfdeel. Natuurlijk meet men ze niet beschouwen als toevallige 
gaven der natuur:  her zijn vruchten van eene lange beschaving en 
van hot werk van eeuwen. De mensch is van nature ongeregeld, 
afkeerig van tucht,  levende bij hot oogenblik, ongeduldig, licht- 
zinnig. 0m deze aangeboren gebreken te overwinnen en de deugden 
der beschaving daarvoor in de plaats te stellen, is het onderwijs 
op de school niet voldoende. Daartoe is de ]nvloed van de opvoe- 
ding in her huisgezin noodig. De ouders moeten die dcugden 
bezitten, op deze voorwaarde alleen worden z!j het eigendom dcr 
kinderen. 

Ziedaar de redeu, waarom de Imrgerst~md meer dan eenige 
andere klasse geschikt is veer leidiug en bestuur van ondernemingen. 
De meesten die tot haar behooren, ziin in moreeleu dampkring greet 
gebracht,  waardoor juist die eigensch',q)peu v,~n geest en karakter 
bijzonder zijn ontwikkeld, zonder welke eene groote ontwikkcling 
der industrie zich niet denken laaf. lndien men meent dat buiten 
den arbeid met arm eu hand verrieht~ geen krachten bij de voort- 
brenging in 't  spel zijn, of dat de gave van administratie en leidiug 
eerier onderneming in niets anders bestaau dan in de kunst van 
lezen, schrijven en boekhouden, dan staat men waarlijk op ten 
uiterst ha'if en kinderlijk standpunt. 

De beteekenis en her gewieht der traditie komen in tte huishouding 
der maatsehappi.j overal ann hot licht. Indien men let op de wiizo 
waarop de verschillende takken van nijverheid over de beschaafde 
wereld verdeeld zijn , dan komt men weldra tot bet besef wm den 
invloed~ uitgeoefend door even bedoelde kracht, die nog'taus gewo,ml~lc 
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~n de sociale hervormingsplannen zoo weini~4" geteld wordt. Hoe 
komt her dat s~dcrt eeuwen dit of d a t  yolk ten onafgebroken 
everwicht en meesterschap in eene bepaa]de soort van industrie 
heeft uitgeoefend? Waarom st~tan sommigc takkeu van ni}verheid 
vele geslachten achtereen op een hoogen trap vau bloei~ zelfs in 
afgelegen streken~ alwaar ze door allerlei sameuwerkende oorzaken 
veroordeeld zouden schiinen ~ om in de industrie nie~s te beteekenen ? 
Waarom is Miihlhausen ongeSvenaard in zijne gekleurde katoenen 

stoffen en Tarare  in ziine mousselinen ? 
Waarom bliiven in die grijze stad van den Elzas~ na verloop 

van eeuwen, nog altiid die oude industrieele familien, de KSchtins, 
de Dolfnssen~ den alouden roem handhaven dien ze nooit verloren 
hebben? Wa~raan is het toe te schrijven dat altijd en overal de 
Duitschers en de Zwitsers uitmunten in den eommissiehandel~ de 
Joden in her Bankwezen en de Franschen in den kleiuhandel. Is  
da~t alles te verklaren uit  een verschil van rassen~ uiit verschei- 
denheid van natuurli}ken aanleg en aangeboren begaafdheid? 

Moet men daarin niet veeleer langzamerhand verworven talenten 
zien 7 eigenschappen die zich door opvoeding en voorbeeld voort- 
planten~ die zich eerst recht ontwikkelen in zekeren atmospheer 
van denkbeelden, meeningen~ gewoonten en zeden aan een of andere 
familie, een bepaalden stand of aan een geheel volk eigen ? De juis t-  
heid dezer opmerkingen blijkt bij een eenigszins oplettend onder- 
zoek der Staathuishoudkundige feiten. War  is er sch/jnbaar een- 
voudiger dan her werk van den kleinhandel? Menigeen zal zich 
tichtelijk inbeelden~ bekwaam genoeg te zijn om de rol van slager~ 
bakker of kruidenier te vervullen:  In her groot en op crediet 
koopen~ weder ~:erkoopen in her klein en tegen contante betaling~ 
eene aanmerke| i jke winst in den zak steken~ louter door het ver- 
schil tusschen in- en verkoopprijzen~ dat kan iedereen wel. De 
minst beffaafde kan dit werk wel doen en de winst zich laten 
toevloeien. Zoo schijnt her. ~Iaar de ervaring logenstraft  dien 
schiin , en doer az~n de eenvoudige en eerliike kooplieden recht 
wedervaren tegenover de onwetenden die uit  de hoogte op hen 
nederzien, t ie r  gaat  met hen als met den nieuwgebakken koopman 
in schapeu,  wiens leuk antwoord mij hog altijd doer gl imlaehen,  
dat hij met het serieust gezicht gaf  op de vraaff: hoe gaat  her 
met den handel? - -  ,O!  best~ als ik ze maar beret  koop van die 
, s tomme boeren kon inkoopen en war duurder te Londen ver- 
,koopen~ - -  en dan die vervl . . . . .  onkosten! Ik  word geschoren 
, als of ik zelf een sehaap was. I te t  gouvernement moest zoo'n 
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.afzetteri} verbieden!" - -  nwtuurliik #~ V 5~.l.,t,. t'.~ d~.~ h , u ~ J e l ! -  
' t Zou onbegonnen work" ziju geweest te pogen den town wijzer 
to willen maken dan hij hot worden zou door seh~ of door sehand. 
' t  Is te vreezen dwt velerlei coSperatieve genootsehappen denzelf- 
den wog zullen opgaan Ms onze schapenkooper. Dubbel jammer 
zou her wezen als hier ook aan ,*cheeren" en a,'m ,schape~" moest 
gedwcht worden. 

Hot zal niemwnd in de gedwchten komen dat de zoogenaamde 
arbeiderskwestie in onzen tijd niet van zeer ernstigen aard is~ 
doch wan den wnderen kant vwlt evemnin te ontkemmn dwt bij de 
behandeling der kwestie, door hen die zich her air geven vwn 
arbeiders-vrienden bij uitmemendheid, her , surtout pas trop de 
zble" niet aI te schroomvallig wordt vermeden. 

Wel is er wllengs war kwlmte ill ]let kamp der soeiwal-kwesti5rs 
gekomen, doch men schijnt wan die z~ide nog alt~d niet genezen 
van dell waan, wlsof her onderwerpeliik vraagstuk,  wan een meet- 
kunstig probleem gel!jk, veer dadeliike oplossing vatbaar zoude 
wezen. 

' t  Is eene groote verdienste van her werk des Heeren Leroy- 
Bewulieu~ waarvan de uitnemende vertaling niet genoeg kan ge- 
roemd worden, dat hot met kalmte en waarheidsliefde geschreven~ 
de toestanden wawruit de m-beiderskwestie is outstaan met histo- 
rische nanwkeurigheid tracht te doen kennen~ om daaruit conclu- 
siSn te trekken en die te toetsen aan de economisehe wetten~ die 
tot. dusver, hoezeer awngevoehten~ door de eatheter-socialisten niet 
ziin kunuen worden ontzenuwd. 

Er behoort moed toe om als de schriiver deed met ziine seherpe 
kritiek zoo menig geliefkoosd denkbeeld der volksvrienden vwn onzen 
tiid uit to kleeden~ on men meet wel innig overtuigd z~in van de 
wwarheid der verdedigde stellingen, om door waarwchtige belang- 
stelling in hot welzijn der arbeidende klwsse gedreven~ tegen den 
stroom op te durven roeien. 

Inderdaad awn vermeerdering dozer belangstelling ~ hot worde den 
heer Pierson nagezegd~ kunnen boeken wls dat van Leroy-Beaulieu 
sleehts bevorderlijk zijn. De verwaehtingen van hen~ die van eene 
,ol)lossb~g" droomen zullen ten slotte plaats maken veer een gevoel 
van vermoeidheid~ onvermiideli~ke vrucht van groote teleurstelling. 
Hoe meer wij ons inbeelden~ zegt de heer Pierson verder te reeht~ 
her toovermiddel te zullen vinden tot vernietiging van hot pau- 
perisme 7 hoe meet wij de komst voorbereiden van een geslaeht~ 
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dat met onze illusiiill den spot drijvet~ cn sehicr uieLs moor doen 
zM tot vm'heffing tier lagere standen. 

La~tt ons arbeiden, ieder ill ziju kring,  tot genezing der maat- 
schappelijke kwalen; ma,~r laat oils arbeiden als mammn, niet als 
kindercn; met een geopend oog voor de werkelijkheid ; onze kraeht 
niet zockende in hot scheppen van droombeelden, maar in waar- 
achtige philanthropie; niet vertragende, al herinneren wij ons tel- 
kens d a t  de verheffing der lagere volksklasse tot aan beter peil 
van welvaart en zedelijkheid hot work is, niet vml jaren,  maar 
van eeuwen. Verflauwt b~ wijlen onze i jver,  dan geen opwekking 
gezocht in kunstmatige prikkets, maar veeleer een blik geworpen 
op de economische geschiedenis van Europa,  die, war men ook 
bewere, een belangrijken vooruitgmlg in den toestand der arbeidende 
klasse aanwijst. 

Er bostaat waarlijk geen redon o m t e  gelooven dat die vooruit- 
gang in de negentiende eeuw zou moeten eindigen, dat onder- 
wijs , - - z o o  hot althans losgemaakt wordt van eene verouderde 
schoolmetbode en gestadig meet ingericht wordt naar de onder- 
scheidene 1)ehoeften en bestaansmiddelen des ~olks, -- dat voorts 
verbetering van landbouw en industrie, uitbreiding van verkeer- 
middelen, vermeerdering van kapitaal en middelen tot besparing 
niet op den duur tot verheffing der arbeidersbevolking zullen bij- 
dragon. Men sla den blik slechts om zich rond en l e t t e  op de 
krachtige ontwikkeling der welvaart en de verhooging van hot 
comfort der levenswijze zelfs bij de landlieden, hoofdzakelijk te 
dauken aan de invoering van een vrijhandelstelsel , waardoor ver- 
honderdvoudigdc vraag num" producten der intensieve eultuur is 
ontstaan; men zie hoe die toegenomen behoeften de nijverheid der 
steden aanprikkelen, hoe daardoor de loonen sti.jgen en de industrie 
bij gelijkmatige concurreutie tot betere arbeidverdeeling - -  tot in- 
voering van stuk- en taakwerk wordt gedreven. 

Dit zegt volstrekt niet dat alles reeds is ,pour  le mieux dmls 
Ie meilleur des mondes." Er is hog heel war te doen. Eensdeels 
om het ideaal van vrijen handel volkomen te verwezenlijken, ten 
andere om den Staat beter aan zijn doel te doen beantwoorden, 
zonder dat het noodig is op den heilzamen regel , laissez faire" 
terug te komen. 

Dat ,laissez fa i re"  heeft bet in den laatsten tijd dikwijls moeten 
misgeldeu. Maar al te vaak werd ~eoorbijgezien dat bij de toepas- 
sing van dien regel moet onderscheiden worden:  er is groot versehil 
$usschen C~ouvernementsbestiering met her doel om de voortbren- 



ging of den i'uil van de produetcn to bepcrken, de v~'ije mededinging 
te belemmeren ~ - -  eerie bestiering geworteld in oude vermolmde toe- 
standen~ ill een mengsel van bureaucratische feudale b e g r i p p e n -  
verschil zeg ik~ tusscheu deze bestieri~lg en de sf.aatszorg tot be- 
vordering der algemeene welvaart, tot verzekeriug van ieders 
rechten en bezittingen~ tot vermeerdering der maatschappelijke 
rijkdommen. Deze staatszorg moest noodzakelijk toenemen uaarmate 
er meet eenheid kwam iri her staatsbestuur en her staatsbelang 
meer en meer eeu naijverig provincialisme en standsbex-oorrechting 
verdrong. 

Bovendieu, ook de Staat is gebonden ,~an de wetten der staat- 
huishoudkunde en zou heel verkeerd doen met die groote natuur- 
wet uit her oog te verliezen, die ieder verplicht om met de voor- 
haudeu middeleu her grootst mogelijke nut voorttebrengen. Juist 
door outhouding van bemoeiing met de bijzondere nijverheid~ kreeg 
de voorthrenging grootere proportiSn~ nam de arbeidsverdeeling 
gestadig toe~ maar werden consequent ook de eisehen greeter die 
men den Staat~ ,~an dezelfde wet geboudeu~ ken stellen op her 
terrein van her algemeen belmlg. 

Post- en telegraafwezen~ wegeu en kanalen 7 spoorwegen eu 
ha vens~ uitbreiding, van her internationale verkeer~ zijn in de 
materieele ord% war de maatregelen tot bevordering van onderwijs 
en spaarzaamheid~ tot h~udhaving van rechtszekerheid en bestrij- 
ding van misbruiken bii den arbeid~ inzonderheid van kinderen en 
vrouwen~ enz. in de moreele orde zijn. Zij hebben allen 44n doel; 
de Staat in waarheid te doen zijrt , allijd vermeerderaar des r{]ks" 
d. i. met den stem1 van allen die vau goedel~, wille z{in, de maat- 
schappij steeds welvarender, zedelijker en besehaafder te doen 
wordeu. 

deTa Bosch. W . A .  COOLE,X. 


